
Akcya przeciw zdzierczej 
prowizyi. 

Sekretarz skarbu żąda wyjaśnienia od banków 
. krajowych. 

100,000 bez roboty. 
Władze miejskie obradują nad środkami ulgi. 

Do trybunału najwyższego. 
Sędziowie zadecydują, czy kobiety mogą gloso· 

wać na komisarzy powiatowych. 
»' 1 > 

^ ^ 

Aresztowano defraudanta. 
* I 'l 

Wojna wypędziła go z Europy. 

AKCYA PRZECIW ZDZIER- 

CZEJ PROWIZYI. 

Sensacyę niemałą wywołał se- 
kretarz skarbu McAdoo ogłosze- 
niem listy 250 banków krajo- 

wych (national), które podobno 
mają rezerwy większe aniżeli te- 

go prawo wymaga i żądają 7 pro- 
cent prowizyi 2a wszelkie pozycz- 
ki. Banki te znajdują się we 

wszystkich częściach kraju. Lista j 
jest oparta na raportach, przesła- 
nych do kontrolera waluty w od- 

powiedzi na odezwę, wystosowa- 
ną do banków dnia i2go wrześ-j 1 

nia. Lista wykazu je, że rezerwy j 2 

banków tych wynoszą od 25 pro-! ( 

cent do 74 procent, a tymczasem 

Według prawa rezerwy te powin- 
ny wynosić 15 procent. 
McAdoo zaznacza w swym ra- 

porcie że rexerwy ponad prawem 
wymagane powinny być uloko- 

wane w papierach wartościowych 
lub wypożyczone na bezpieczne 

przedsiębiorstwa, a itie chowane. 

Gdyby rezerwy w ten sposób pu- 
szczono w cyrkulacyę, sytuacya 
finansowa natychmiastby się po- 
lflOv7vła ; Hr»lr waltltV ktrv DO- 

' **.-!« 

woduje wysoką prowizy, nie J 
byłby tak silnie odczuwany. 

· 

Sekretarz skarbu rozesłał wczo 
! 

raj przedpołudniem telegramy do 
! 

prezesów stowarzyszeń ,,clearing * 

-house'w" w różnych miastach 
1 

jakoteż do audytorów stanowych 
* 

w różnych Stanach w tej sprawie. < 

Audytorów zarpytał się, jakich 
praktyk trzymają się banki sta- 

nowe. 

Bra<iy, audytor stanowy w II- i 

lmois, miał odpowiedzieć, że 1 

banki stanowe nie żądają wygo- < 

rowanych pożyczek, nie powięk- '· 

szają swych rezerw, nie stawiają 
1 

trudności w udzielaniu poży- < 

czek i że nawet swe rezerwy 
1 

zmniejszyły. *. 
1 

W Chicago bankierzy wstrzy- 1 

mali się od komentarzy na razie 
1 

o akcyi sekretarza skarbu. Tylko < 

J. B. Forgan, prezes stowarzyszę- < 

nia „clearing-house'u" odpowie— ! 

dział, że krytyka nie jest uzasa- 1 

nrlnnćni* <4 Kanlrów rhi- I 

cagoskich. Sprawa będzie rozwa- I 

żana na poniedziałkowem posie- ' 

dzeniu stowarzyszenia. Bankie- 

rzy bronią prowizyi w sumie 7 : 

procent, twierdząc, że jest potrze- 
1 

bna, aby interes wogóle ntrzy- ' 

mać na stopie bezpiecznej. J 

Akcya sekretarza skarbu jest ] 

bardzo ważna, gdyi przedstawia 
1 

ona atak ze strony rządu fédéral- < 

nego na jeden ze sposobów wy— 
! 

zyskiwania obecnej sytuaćyi, wy- 
tworzonej wojną europejską. Tak 

kupcy żywności wyzyskiwują 
sytuacyę. aby podnieść ceny mo- 

1 

żliwie najwyżej i powiększyć swe 

zyski, tak i banki chwyciły się 

podobnego środka, aby swe zys- 
1 

kj powiększyć. 
NIEZATRUDNIENI W CHI- 

CAGO. 

Znawca stosunków ekonomicz- 

nych w Chicago, twierdzi, że w 

naszem mieście jest obecnie 100,- 
000 ludzi bez zatrudnienia, eto 

jest taka sama liczba jaka była w 

listopadzie zeszłego roku. 
Cenzus 1000 zakładów przemy- 

słowych i handlowych w Chicago 
urządzony przez biuro robotnicze 

miejskiego departamentu dobro- 

bytu publicznego, że obecnie za- 

trudnionych jest 25 do 50 procent 
ludzi mniej, aniżeli w tym sa- 

mym czasie roku zeszłego. 

Aby ulżyć tej 9ytuacyi, odbę- 
Izie się dzisiaj konferencya po— 

niędzy komisyą targów miejskich 

t 25 szefami różnych departa- 

nentów publicznych i setni-pu— 

licznych i kompanii prywat- 

tych, które zatrudniają wielką li- 

zbę ludzi. Konferencya odbę- 
Izie się na polecenie rady miej- 

kiej. 
ARESZTOWANO DEFRAU- 

DANTA. 

Mark Barsky, jako buchalter i 

arządzca departamentu zagra-- 

licznego w banku B. J. Schiff 

nd Co., zdetraudował $8.353 * 

zmychnął do Europy. Było to w 

>aździerniku zeszłego roku. Za- 

>rał ze sobą także biżuterye swej 

nłodej żony wartości $1000. Gdy 

roj na wybuchła, był w Paryżu. 
Tu rnu nędza tak dopiekła z po- 

vodu wojny, że wrócił do Chi- 

ago. Poprzednio detektywi szu- 
kali go po całej Europie, gdyż 
v Chicago był postawiony w 

tan' oskarżenia. 

Wczoraj detektywi na stacyi 

:olejowej Pennsylvania w No- 

vym Yorku, których specyalno- 

icią jest uważać na złodziei wa- 

izek, zauważyli pewnego jego- 
nościa, jak podniósł walizkę, nie 

lależącą do niego. Aresztowali 

jo i z papierów w jego kiesze- 

liach dowiedzieli sie, co to za 

>taszek. 

:ZY KOBIETY BĘDĄ GŁO- 

SOWAŁY NA KOMISARZY 

POWIATOWYCH. 

Kobiety będą mogły głosować 
ia komisarzy powiatowych i w 

Chicago i w powiecie Cook. De- 

:yzya sędziego Owensa w tej 
iprawie już jest znana. Klerk po- 

viatowy Sweitzer dzisiaj zadecy- 
luj< w myśl dccyzyi sędziego O- 

vensa, w sprawie miast i wiosek 

v powiecie Cook nie będących 
>od juryzdykcyą sędziego powia- 
owego, tak, że w całym powie- 
ce kobiety będą uprawnione. Po- 

wstaje jeszcze decyzya najwyż- 
izego trybunału stanowego, do 

ctórego sprawa została apelowa- 
ła. Swietzer wydaje swą decyzyę 
głównie dlatego, aby uprościć sy- 

V W /"·^., 

— Republikanów niepokoi to, 

:e . . McCormick, który - 

rzymał nominacyę na kandydata 
prezesa wydziału powiatowe-' 

£o na tykiecie republikańskim i 

progresywnym, nie stawił się 
«vczoraj na posiedzenie przewód- 
:ów republikańskich. Republika- 
lie, wiedząc że McCormick jest 
silnym kandydatem, chcieliby go 
nieć na swym tykiecie dla wzmo- 
cnienia innych kandydatów. Je- 
dnakowoż McCormick, jeżeli naj- 
wyższy sąd stanu rozkaże mu, a- 

zrezygnował z jednej kandy- 
datury. widocznie wybierze sobie 

kandydaturę progresywną. 
— Kobiety już rozpoczęły agi- 

tacyę w interesie kandydatury 

sędziego Owensa na burmistrza 

miasta Chicago. 

Z PROCESU NELLIE HIGG- 

SOWEJ. 

Przed sędzią Kerstenem to- 

:zy się proces Xellie Higgsowej, 
Dskarżonej o zamordowanie W. 

M. Wills a. 

Wczoraj sensacyjne zeznania 

tłożyła wdowa po zamordowa- 

nym. Zeznała, że oskarżona wy- 
śmiewała się z niej z powodu 

straty przywiązania swego męża. 
Higgsowa mieszkała u Willisów. 

Raz usiłowała popełnić stmobój- 
rtwo. Willsowa twierdzi, że to 

uczyniła, aby zyskać sympatyę 
WiHisa, którego usilnie starała 

się skaptować. WHHsowa z gory- 
:zą. opowiadała w sądzie, jak 
Higgsowa, którą przyjęła do 

swego domu, bezczelnie zalecała 

się do jej męża i rzucała w twarz 

jej stratę miłości męża. Opowia- 
danie to wywarło głębokie wraże- 
nie. Willis przyjmował ją zimno, 
a to pobudzało Higgsową do 

gniewu i groźby, że zniszczy 

dom Willisowej. 
Willis został zastrzelony na 

pociągu „Seminole Limited" któ- 

rego był konduktorem. 
Prokuratorya wczoraj skończy- 

ła przesłuchiwanie swych świad- 
ków. 

INNYCH OSKARŻALI, SAMI 

OBECNIE PODEJRZANI. 
Walter A. Swierski i szwagier 

jego Jan Luliński, obaj ze South 

Chicago, narzekali na „plumbia- 
rzy", iż usiłują od nich wymusić 
pieniądze i że niszczą im ich wła- 

sność. Obecnie oskarżeni są o to 

samo o co innych agentów byz- 
nesowych unii plumbiarzy oskar- 
żali. Znajdują się na stacyi poli- 
cyjnej pod kluczem dlatego, że 

Luliński rzucił kawałek ołowiu 

we wielkie okno pnr. 8706 Esca- 
naba ave., podczas gdy na niego 
czekał świerski w automobilu. 

Luliński zeznał, że okno stłukł 

na polecenie Świerakiego. 

Robotę plumbiarską w tym bu- 

dynku wykonywał Max Rice, na j 
którego Świerski gniewał się, bo I 

zatrudniając robotników unij- 

nych, Rice otrzymywał roboty 

poprzednio proponowane Swier— 
skiemu. Ten ostatni nie zatrud- 

niał robotników unijnych. W in- 

nym budynku, przy którym Rice 

pracował, dwaj bracia Swierscy 
wlali cementu do rur ściekowych. 

Drugi Swierski także znajduje 
się w areszcie. 

PODZIĘKOWANIE. 

W dalszym ciągu na budowę w 

Xorwood Parku pensyonatu dla 

panienek nadesłano: 

Towarzystwo M. B. Dobrej R. 

z paraiii św. Kazimierza $10.00; 
Bractwo M. B. Różańca św. z 

par. św. Kazimierza $5.00; Se- 

kretarz Zjednoczenia, p. J. Kono- 

pa $5·; p. T. Santowski $5.00; 

p. Dorszyński $5.00; p. E. Kaz- 

nowska $2.00; Wdzięczny uczeń 

$2.00; . B. Krantz $1.00; p. A. 

Nowak $1.00; p. Piotr Slisz $1.00. 

Wszystkim szlachetnym ofia- 
rodawcom serdeczne „Bóg za- 

płać" ślemy, polecając się i nadal 

łaskawemu poparciu rodaków. 

Ddzięczne Siostry Zmartwych- 
wstania Pańskiego. 

Ledwie uszedł z życiem. „Cier- 
piałem okropnie na chorobę żo- 

łądkową," pisze p. Antoni Man- 

glasz łona Island, . Y. „i 

był to prawdziwy cud, że ta cho- 
roba nie wysłała mię na drugi 
świat. Zacząłem używać Wasze 

Gomozo i zdaje się wnet nie do 

uwierzenia, że po czwartej dozie 

już poczułem jego skutek. Mój 
żołądek był wnet w dobrym po- 

rządku. Było to zeszłego roku. O- 
becnie mam dobry apetyt, co 

było dawniej dla mnie rzeczą 

nieznaną. 
„Ponieważ cierpiałem na tę 

straszna chorobę, przeto mogę 

rekomendować Gomozo jako 
niezrównane lekarstwo n.a choro- 

by żołądkowe." 
Dra. Piotro Gomozo nie jest 

apteczną medycyną, lecz prostem 
wypróbowanem lekarstwem zio— 
łoweme, które dostarczane bywa 
•ludowi wprost z laboratoryum 
przez specyalnych agentów. Je- 
żeli nie znasz blisko siebie żad- 

nych agentów, pisz do Dr. Peter 

Fahrney and Sons Co., 19—25 S. 
Hoyne ave., Chicago, 111. 

GARY, IND. 
E. Murawski utrzymuje „Dzień 

nik Chicagoski", pnr. 1732 Con- 

necticut ul. 

Prócz DZIEŃ. CHI0. niema na ca- 

łym świecie żadnej innej gazety pol- 

skiej co zamieszcza w każdem wyda- 

niu specyalny rysunek na wzór aa· 

gielakicb „cartoons". Do tego zaan- 

gażował D. C. własnego polskiego ar· 
tystę. 

żadnych szalbierzy i naciągaczy, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych, nie ma Dziennik Chicagoaki 
na swych szpaltach, bo zawsze pra- 

cuje dla dobra ludu. Oszukańcze „flre 

sales" stanowczo w Dzienniku Chi- 

cagoaki m ogłaszane być nie mogą. 

tarach. 
Praca Polskich Fore· 

sterów. 

J. E. ks. Biskup Paweł P. 

Rhode wręczy „Pendant". 
Jutro popołudniu w parku ligi fe- 

deralnej, przy zbiegu ulic Clark et. I 

Addison ave. na „North« Side" blisko 

jeziora Michigan, Polscy Foreeterzy 

urządzają tak zwany „field day", 

czyli dz<ień polowy, na korzyść pol- 

skiego sierocińca św. Jadwigi w 

Niles, 111. 

,Gra w piłkę o szampionat ligi Fore- 

sterskiej, będzie główną atrakcyą 

chociaż na programie sa jeszcze to- 

nę interesujące i zajmujące numer* 

atletyczne. Gra powyższa miała się 

odbyć przed kilkoma tygodniami, 

lecz z powodu niedopisania pogody 

została odłożona do dnia Jutrzejsze· 

go. 

Wybitny mąż katolicki. Wysoki 

Nadleśniczy Zakonu Katolickich Le- 

śniczych p. Thomas H. Canno, roz- 

pocznie jutrzejszą grę w piłkę, przez 
rzucenie piłkę przez metę domową, 

czyli tak zwany „home ba*e'4. 

Bilety noszące datę dawniejszą eą 

ważne na jutrzejszą grę. 

J. . ke. Biskup Paweł 
P. Rhode. 

Pierwszy Potoki Biskup w Ameryce, 

Kapelan Stowarzyszenia Reprezen- 
tantów Polskich 

Dworów w powiecie Cook, 

który wręczy „pennant" zwycięskiej 
dziewiątce jutrzejszej gry 

w piłkę. 

Do panku ligi federalnej Jutro po- 

południu wybierają się nietytko Pol- 

scy Foresterzy ale całe zastępy in- 

nonarodowców, którzy wierzą w po- 

pieracie sprawy tak szlachetnej, ja- 

ką jest dom przytułku polskich sie- 

rotek, pod przewodnictwem nasze- 

go polskiego Duchowieństwa z J. E. 

Ks. Biskupem Pawłem P. Rhodem 

na czele. Stosunkowo mała liczba 

naszego wycbodźtwa pojmuje waż- 

ność przytułku dobroczynnych tu w 

mieście Chicago. Na liczbę przeszło 

trzystatysięczną w samem mieście 

Chicago, Polacy stosunkowo mało 

dotychczas zdsiałali w tym kierun- 

ku, porównaniu z działalnością, in- 

nych narodowości. Lecz nie ma ra- 

cyi myślenia, że już za późno temu 

zaradzić. Chociaż nie jesteśmy bo- 

gaczami w całem znaczeniu tego 

słowa, albo chociaż pomiędzy nami 

n-iema żadnych filantropów, to każ- 

dy z nas może, jeżeli chce, bez wiel- 

kiego rozgłosu, spokojnie, bez wiel- 

kich wydatków, za nawet bardzo ma- 

łą sumę ,.grajcarów" pomódz tym, 

co pomocy naszej najwięcej potrze- 

bują, dorzucić parę groszy do fun- 

duszu, który jest zbieramy na te i- 

stoty, które są stworzone na obraz i 

podobieństwo Boże, na te maluczkie 

dzieci, które żyją tylko przez grosz 

ciężko zapracowany naszych bied- 

nych poleklch wyrobników. 

Na Jutrzejszą grę w piłkę komitet 

urządzający, z łona Polskich Fore— 

sterów, sprowadzi dziatwę z siero- 

cińca, jako swych gości, i aby po- 

kazać, tym, którzy dotychczas siero- 

ciniec nie odwiedzili, chociaż małą 

cząstkę tej dziatwy, której jedynie 

schronienie jest dom Św. Jadwigi. 
Na przewiezienie tej dziatwy swe 

samochody ofiarowali zupełnie bez- 

płatnie Home Banik and Trust Co , 

obyw. Paweł Drzymalski ,prezes Po- 

lonia Coal Company; obyw. Józef 

Korzeniewski, właściciel hurtownego 

składu mąki, ob. August G. Urbań- 

ski, adwokat z Helenowa; obyw. L. 

Zamorski, generalny skarbnik Zjed- 

noczenia P. R. K.; obyw. Geo. K. 

Schmidt, republikański kandydat na 

szeryfa powiatowego. 

Muzyki dostarczy kapela Stani- 

sławowska, składająca się z 40tu 

muzykantów, pod dyrekcyą p. Leona 

Kipkowekiego, zupełnie bezpłatnie. 
Zatem Bracia 1 Siostry, dla Was 

teraz jest sposobność także uczynić 

coś dla naszych sierotek, z krwi i 

kości pol6kich, przez uczestniczenie 

w Jutrzejszym dniu polowym. Cena 

wctępu do ogrodu wynosi tylko 25, 

50 1 76 centów od osoby. Do ogrodu 
można dojechać tramwajami ulic 

Asystent kasyera Banku Pllstitge 
wTown uf Lakep. n. Depositors ;| 

Stata & Savings Bank 

Stanisław J. Ratajczak. 
Bank Polski „Depositors State an 

Savings Bank", 4633 — 4637 So. A»h- 

land ave., w Town of Lake, tak pięk- 

nie się rozwija i wzrasta, że dyrefccya 
na ostatniem swem posiedzeniu po- 

większyła skład zarządu tegoż, mianu- 

jąc p. Stanisława J. Ratajczaka asy- 

stentem kasyera. Bank Polski wzra- 

sta i rozwija się dlatego też, że jest 

instytucyą silną, zupełnie pewną i pod 

nadzorem urzędu stanowego, a na 

czele tegoż stoją pp.: Jan F. Smulski 

i Bolesław Zaleski, obywatele znani 

całej Polonii. 

Clark na północ,lub też Ashland ave. 

„No. 9'' do Addison av. i pieszo na 

wschód do bramy parku. 
Pan Charles Comiskey, magnat i 

właściciel klubu „White Sox'\ zezwo- 

lił najlepszemu chwytaczowi swego 

klubu, p. Billy Sullivan, ażeby był sę- 

dzią jutrzejszej gry. 
J. E. ks. Biskup Paweł Rhode.prze 

wodniczący rady nadzorczej siero- 

cińca św. Jadwgi i kapelan Stowa- 

rzyszenia Reprezentantów Polskich 

Dworów Zakonu Katolickich Leśni- 

czych w powiecie Cook, wręczy zwy- 

cięskiej dziewiątce „pennant" czyli 

chorągiewkę, specyalnie na tę oka- 

zyę wykończona przez siostry zaj- 

mujące się dziatwą przy tymże sie- 

rocińcu. Xix. 

Z BowmanviOe 
W dniu 27go bm., odbędzie się 

tu Wiec Narodowy w celu objaś- 
nienia Braciom Rodakom tutej- 

szym o obecnej sytuacyi w Eu- 

ropie i zachęcenia ich do niesie- 
nia pomocy naszej kochanej Oj- 

czyźnie, która powstaje po długo- 
letnim upadku. Wiec ten odbę- 
dzie się w sali parafialnej przy 

Carmen i Rockwell ulicach, o go- 
dzinie 4-tej popołudniu. O jak 
najliczniejsze przybycie tutejszą 

Polonię uprasza 
Komitet. 

Z Wacławowa 
W poniedziałek, d. 28 bm. w 

paravii św. Wacława odbędzie się 
odpust z powodu święta patrona 
parafii. Msze św. odprawione bę- 
dą jak w niedziele o godzinie 8 i 

10:30 rano, a wieczorem odbędą 

się Nieszpory. 

W PITTSFIELD, MASS. 

można zamawiać Dziennik Chi· 

cagoski u agentu p. Jos. Ze- 

mak, 799 Tyler ul. 

LEMONT, ILL. 

Kto chce codziennie otrzymy- 

wać „Dziennik Chicagoski" niech 

się zgłosi lub zawiadomi, An- 

drzeja Białka. 

w ŚRÓDMIEŚCIU. 

..Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 

scach: 

Przed składem Boston Store. 

Przed apteką Buck and Rayner. 
Na narożnikach Washington i 

La Salle ul,, Madison i Franklin, 

Dearborn i Randolph, Congress 
i Wabash i pnr. 169 N. La Salle 

ul. i pnr. 118 N. La Salle ul. 

ELSDON, ILL. 

„Dziennik Chicagoski" możn3 

nabyć pnr. 5206 So. Homan ave. 

.DZIENNIK CHICAGOSKI" 
można nabyć w drukarni p, I<€0 
na Dyniewicza pnr. 1485 W. Chi 

cago ave. 

żadnych szalbierzy 1 naciągaczy, 

czyhających na kieszenie łatwowier- 

nych. nie ma DZIENNIK CHICAGO- 

8KI na swyob szpaltach, bo zamsze 

pracuje dla dobra ludu. Oszukańcze 

„fire sales*' stanowczo w DZIENNI- 

j KU CHICAGOSKIM ogłaszane być 
' 

nie mog%. 

Walki pod Verdun, 
Paryż, 26 września. — Pod 

twierdzą Verdun, największą ze 

wszystkich francuskich — toczy- 

ły się w trzech dniach ostatnich 

[potworne wprost walki — Nieni- 
1 

cy czynią ataki — jeden za dru- 
1 

gim kusząc się o zdobycie miasta 
' 

tego, armia kronpryuza tu wysił- 
' 

ki ponosi ogromne, ale za każ- 
! 

Jvm razem została ona odparta i 
1 

twierdza zwycięska nie odczuła 
1 

dotąd nawet owych wysiłków 
nieprzyjaciela, a obrony jej nie zo 

! 

sr.vV ścieśnione. W ostatnich 
* 1 

walkach pod Verdun — straty nie 

mieckie wynosić mają od 10 do 15 

tysięcy poległych i rannych. — 
' 

(Niemcy sprowadzili specyalne cię 

j żkie działa swe oblężnicze z 

twierdzy Metzu i niemi bombar- 

dują miasto. Dalszy transport 

tych dział większych jeszcze ma 

być w drodze, a Francuzi zabie- 

gają by dział tych pod Verdun 
! 

nie dopuścić. 

Walki o St. Quen- 
tin. 

Paryż, 26 września. — Donie- 
sienia ostatnie podają, że po sze- 

regu całym ataków i kontrata-- 

; ków Francuzi zostali wyparci 
przez Niemców ze St. Quentin. 
Francuzi mając przy sobie ciężkie 
działa, mogli byli podobno wy- 
przeć raz jeszcze Niemców z mia- 

sta, ale nie chcieli miasta nisz- 

czyć armatami i obawiali się pod- 

palenia go, przeto ostrzeliwali 

tylko pozycye niemieckie poza 

miastem leżące, z czego Niem- 

cy skorzystali. 

Walki w Belgii. 
Antwerpia, 26 września. — 

Niemcy po raz drugi zgłosiły się 
do rządu belgijskiego z propozy- 
cyami pokojowemi, ale król Al- 
bert wierny przymierzu z Fran- 

cyą i Anglią — wszelkie propo- 

zycye odrzucił, a odpowiedział 
potężnym atakiem na wojska nie- , 

miecko-austryackie skupione po- 

między Bruxellą a Antwerpią. 
Telegramy nie podają miejsca, 

gdzie atak wykonao i walka się 

rozegrała ale Belgowie mieli od- 
nieść zupełne zwycięstwo i wzię- 
li tysiąc niemieckich żołnierzy dj 
niewoli. Zresztą utarczki trwają 
na całej przestrzeni zajętej przez 
wojska niemieckie. 

Niemcy w Kło- 

potach. 
Rzym, 2$ września. — Dono- 

szą tu telegramy z Brazylii, że 

rząd Szwajcaryi odmówi} prośbie 
niemieckiego rządu, który życzył 
sobie przeprowadzić dwa korpusy 
wojsk przez swe terytoryum 

szwajcarskie. (Niemcy już widać 

ostrożniejsi i sparzywszy się na 

Belgii dmuchają na Szwajcaryę... 

Przyp. Red. D. C.)· 

Co Wiochy o tem 
sądzą. 

Rzym, 26 września. — W razie 

pogwałcenia przez Niemców ne- 
utralności Szwajcaryi — Wło- 

chy natychmiast chwycą za broń 
— oto oświadczenie, ogłoszone 

przez rządowe pisma. W łochy na 

północnem pograniczu mają pół- 
milionową armię w pogotowiu. 

Walki Napowie- 
trzne. 

Antwerpia, 26 września. 
— Bel 

gijski awiator stoczył tuż nad Bru 

xellą ciekawy pojedynek z awia- 

torem niemieckim — na znacznej 

wysokości obaj awiatorzy wymie- 
nili kilka strzałów: belgijskie mu 

siały być celniejsze, ponieważ 
Niemiec nagle runął w dół. Ma- 

szyna strzaskała się awiator zgi- 

nął na miejscu. 

Paryż, 26 września. — Niemcy 

nietylko Ostendę bombardowali ! 

wczoraj z aeroplanów ale i Bou- 

logne francuskie, zresztą nie czy- ) 

niąc większej szkody. Pod Osten- I 

<ią balon niemiecki ciskał bomby, 
ale nieszkodliwie. ^ 

Walki na Morzach. 
Londyn, £6 września. — O- 

j statnie doniesienia podają, że z 

ckrętów trzech wojennych za- 

sil .. 
, n 

* 

topionych przed kilku dniami 

jrzez łodzie podwodne niemieckie 
— tylko 778 marynarzy zdołano 

ocalić, reszta — blisko 2000 zgi- 

ięła. 
Paryż, 26 września. — Eskad- 

a francuska i angielska na Adrya 

yku zbombardowały Lisse, por: 
vojenny austryacki na wysepce 

ejże nazwy i wysadziły tam woj 
ika zajmując wyspę ową. Fakt 

en jednak nie zdołał sprowoko- 
vać floty austryackiej, .którH 
,vciąż kryje się w północnej czę- 
ici morza. 

Londyn, 26 września. — Ho- 

enderski statek „Amsteldyck" 
viozący rezerwistów niemiec- 

rich z Filadelfii został pojmany 
a Atlantyku przez statki angiel- 
>kie: po zabraniu rezerwistów do 

liewoli, statek puszczono dalej. 

I Wojny Serbskiej. 
Nisz, 26 września. — In wazy 

serbsko-czarnogórska w Bośni 

Eiercogowinie postępuje normal- 

lie, z ważniejszych miast zaję- 
tych dotąd po stronie austryac- 

dej raporty rządowe serbskie w y 
mianiają: Focza, Kaniza, Goraż- 
Ja, Wyszegrad, Rogatyca, Wła- 

szenica, Srebrenica, Prażha. Au- 

stryacy bombardują wciąż Bel- 

grad — w tych dniach zażądali o- 
ni od miasta poddania się : Serbo- 
wie odpowiedzieli bambardowa- 
niem brzegów austryackich. Au· 

stryacy kilkakrotnie próbowali 
przekroczyć rzekę Dunaj ale za 

każdym razem ze stratami zosta- 
li odparci. W okolicach Szabacu. 
Zwornika i Łosznicy nad rzeką 
Dryną — wciąż walki się toczą. 
— Czarnogórcy szybko postę- 

pują na północ w Bośni i Herce- 

gowinie i zajęli miasto Monastyr, 
stolicę hercogowińską, oraz od- 

cięli koleje wiodące z Hercogo- 
winy do Cattaro, czem ów port 
austryacki jest zupełnie izolowa- 

ny. Austryacy ewakuowali zu- 

pełnie Hercogowinę. Czarnogór- 
:ów i Serbów wspiera wszędzie 
ludność miejscowe sprzyjająca 
Słowianom a nienawidząca rządu 
austrayekiego : ludność ta juz 

wrogo przeciwko Autsryak >m wy 

stępuje i spodziewanym jest wy- 
buch powszechnego powstania w 

Bośni przeciwko Austryakom., 

Z Walk w Kolo- 

Londyn, 26 września. — An- 

gielskie wojska z australskicVi rt-> 

tków wojennych lądowane, zajęły 

niemiecką kolonię na Nowej G w 

nei, największej wyspie w·»* 

leżącej w pebliżu Australii. 

wny punkt tej kolonii miastecz- 

ko Friedrich Wilhelm zostało za- 

jęte bez oporu i flaga brytyj- 
ska nad niem powiewa. 

r? 

Il 
Przedstawcie swój towar lepiej 

Zadowolicie lepiej swych 
kostumerów, gdy będą mógli 
lepiej zobaczyć, co knpuią. 

Podwójcie wasze sprzeda- 
że przez przedstawianie towa- 
rów pod slonecznemi smugami 
światła 

Tungsten Electric 
Futures 

Tungsten elektryczne wia 
tło kosztuje mniej i daje o wie- 
le lepsze światło. 

Zawołajcie Randolph 1280. 
Departament kontraktów. 

Commonwealth 
Edison Company 

120 W«et Adam· ulic* 
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